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GERAL

LLINTERVALOS MAIORES

LIVE COM MARCELO CRIVELLA

Horário do trem

Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

SuperVia reduz número de viagens nos ramais

A

SuperVia, a partir de
amanhã, fará ajustes na
grade de todos os ramais, nos dias úteis e fins de semana, para adequar a operação
dos trens à atual demanda. A
concessionária, como outras
empresas de transportes, tem
observado importante mudança na rotina dos passageiros, mesmo após a flexibilização das medidas de restrição. A
concessionária está transportando 40% menos clientes do
que antes da pandemia.
No entanto, passageiros reclamam de superlotação nos
trens e ficaram insatisfeitos
com a mudança na grade de
horários e redução do número de viagens.
A nova grade manterá a taxa
de ocupação das composições
abaixo de 60%, limite máximo

estipulado pelo Estado e fiscalizado pela Agetransp. A empresa continuará cumprindo
integralmente todos os decretos estaduais e a legislação.
Em nota, a Agetransp informou que vai intensificar a fiscalização para acompanhar as
alterações, realizadas pela SuperVia na grade de horários,
em todos os ramais operados
pela concessionária, a partir
de quinta-feira. Os técnicos
vão observar o atendimento
aos passageiros, os intervalos
praticados entre as viagens e o
limite de 60%, estabelecido em
Decreto pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, como a
capacidade máxima de pessoas
transportadas por trem.
Veja todos os novos horários em supervia.com.br/planeje ou 0800.726.9494.

Nos intervalos
de manhã

Deodoro – Santa Cruz:
Entre Santa Cruz e Benjamim
do Monte – intervalo médio
de 16 minutos; entre Campo
Grande e Central do Brasil –
intervalo médio de 11 minutos
LLJaperi:
Entre Nova Iguaçu e Japeri –
intervalo médio de 15 minutos;
entre Central e Nova Iguaçu –
intervalo médio de 7,5 minutos
LLBelford Roxo:
Intervalo médio de 25 minutos
LLSaracuruna:
Central a Gramacho - intervalo
médio de 12 minutos; Gramacho a Saracuruna - intervalo
médio de 23 minutos
LL

O prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura do Rio pelo Republicanos, Marcelo Crivella, foi o
convidado de ontem na série de lives
de O DIA em parceria com a Fecomércio.No encontro conduzido pela
coordenadora do Núcleo de Jornalismo Investigativo, Bruna Fantti, e
pelo repórter Anderson Justino, o
prefeito atacou o Ibope, a Fiocruz e

LL

a Rede Globo. Crivella afirmou que
iniciou a troca das luminárias do Rio
para trazer mais segurança à cidade.
Sobre os 55% de rejeição,segundo o
Ibope, Crivella desconfiou do dado.
“Quando o Ibope coloca 40% das
pessoas pesquisadas com Ensino
Superior, ele vai pegar a rejeição
do prefeito. Essa parcela é muito
influenciada pela Rede Globo”.
Luciano Belford

LLMAIS FLEXIBILIZAÇÃO

Liberada areia da praia
Aluguel de barracas e venda de álcool permitidos
O prefeito Marcelo Crivella anunciou ontem uma série
de liberações para diminuir
as restrições na pandemia. A
flexibilização inclui a volta às
aulas nas escolas e creches, a
autorização para que banhistas voltem a ocupar a areia das
praias e a reabertura de pistas
de danças em bares e restaurantes. Está liberado também
o funcionamento do self-service e a permissão da prática de
esportes individuais e coletivos
em quadras e espaços públicos.
As medidas foram publicadas
no D.O. e já estão em vigor.
Foi autorizado o aluguel de

cadeiras e guarda-sóis e o uso
de barracas. Os banhista devem, porém, manter o o distanciamento de 1,5 metro. Os
ambulantes poderão voltar a
vender bebida alcoólica.
Crivella divulgou ainda
que está autorizada as pistas
de dança em bares, restaurantes e em eventos sociais, como
formaturas e casamentos. Apesar disso, o decreto diz que em
casas de show e boates, ainda
é necessário realizar reserva e
só poderá funcionar com dois
terços da capacidade do local.
Com relação ao comércio, agora as lojas não têm mais restri-

ção de horário.
Nesta nova fase, foi anunciado também a volta às aulas de
todas as séries das escolas e creches privadas. De acordo com
Crivella, a reabertura da rede
pública municipal de educação
será feita voluntariamente, ou
seja, fica a cargo de cada escola
fazer uma reunião com os pais
e professores, onde será decidido se a instituição está apta a
voltar a funcionar.
Os pontos turísticos da cidade poderão receber mais visitantes, até 2/3 da ocupação, e
a distância entre as pessoas caiu
de 4 metros quadrados para 3.

Banhistas estão autorizados a ocupar a faixa de areia das praias

